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1. Wprowadzenie 

 

Praca obejmuje ekspertyzę dendrologiczną wraz z opracowaniem wskazań pielęgnacyjnych drzew 

objętych ochroną w formie pomnika przyrody rosnących na terenie gminy Marki. Praca wykonana została 

na zlecenie Fundacji Sendzimira w ramach inicjatywy „Monitoring pomników przyrody w gminie miasto 

Marki”, w ramach projektu „Ekomarki – obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska”. 

Celem pracy jest przeprowadzenie inwentaryzacji pomników przyrody i oceny ich stanu na terenie 

Gminy Miasto Marki, w celu zapewnienia ich skutecznej ochrony.  

Ekspertyza wykonana została na bazie oceny wizualnej stanu zdrowotnego drzewa i wad budowy oraz 

symptomów rozkładu drewna wewnątrz pnia. W ekspertyzie uwzględniono ocenę patogenów i ich wpływu 

na kondycję oraz statykę drzew.  

 
Drzewa zostały pomierzone, wykonano ocenę ich żywotności oraz określono zabiegi pielęgnacyjne  

i minimalizowania ryzyka. Żywotność drzew oceniona została z wykorzystaniem fazy żywotności Rollofa. 

Poniżej przedstawiono graficznie fazy witalności (lewa strona w stanie bezlisnym, prawa w ulistnionym) 

za Rollof 2001. 
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Witalność oceniona została w fazach witalności Roloffa (0 do 3). Wyniki oceny przedstawiono  

w tabeli zbiorczej drzew. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych faz witalności:  

0 – „eksploracja”, drzewo w fazie silnego przyrostu pędów na długość, zdrowe.  

Stan zdrowotny dobry. 

1 – „degeneracja”, drzewo o lekko zahamowanym przyroście pędów.   

Stan zdrowotny średni. 

2 – „stagnacja”, drzewo o wyraźnie zahamowanym przyroście pędów, możliwa regeneracja.    

Stan zdrowotny słaby. 

3 – „rezygnacja”, drzew obumierające, bez możliwości regeneracji i powrotu do fazy 2.   

Stan zdrowotny b, słaby. 

 

2. Opis opracowywanych drzew 

Poniżej opisane zostały opracowywane drzewa pomniki przyrody oraz określono zestaw zabiegów 

pielęgnacyjnych dla każdego z nich.  

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 1 

Drzewo jest żywotne. Na wysokości 3 m znajduje się rozległa rana po obciętym konkurencyjnym 

przewodniku, bez zgnilizny. Widoczny owocnik czyrenia dębowego (Phelinus robustus), charakterystykę 

rozwoju grzyba podano w tabeli nr 1. Klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 1.  

 

Tabela nr 1 Charakterystyka grzyba pasożytniczego  

Nazwa łacińska Phellinus ignarius/Ph. robustus 
Nazwa polska czyreń ogniowy/dębowy  
Najczęstszy żywiciel głównie na żywych drzewach liściastych, przede wszystkim na wierzbach (czyreń ogniowy), 
przy drogach, nad potokami, w lasach nadrzecznych ale także w parkach, zaroślach. Na dębach przede wszystkim 
spotykany jest czyreń dębowy. A na innych gatunkach drzew kolejne gatunki czyreni.  
Typ rozkładu  
biała zgnilizna  

Atakowana przez grzyb część drzewa  
Pień, nasada korony, gałęzie 

Cechy charakterystyczne: 
owocnik wieloletni, infekcja następuje przez suche gałęzie i mechaniczne uszkodzenia. Patogen atakuje biel i 
twardziel i rozwijać się może w obu kierunkach. U podstawy konaru może spowodować jego wyłamanie. Powoduje 
raczej zamieranie partii niż całego drzewa. 
Znaczenie :  
Agresywny grzyb powodujący białą zgniliznę. Wytwarza owocniki, które pozostają na drzewie wiele lat, nawet młody 
owocnik ma skorupowatą powierzchnię (co odróżnia go od P. punctatus). Rozwija się raczej na pniu, gałęziach, 
rozkłada zarówno biel, twardziej jak i rdzeń. Często w sąsiedztwie owocnika można zaobserwować oberwaną korę lub 
otwory po żerowaniu ptaków. Bardzo pospolity gatunek grzyba. 
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Fot.1 Pokrój drzewa 

 
 

Fot. 2 Nasada korony z rozległa raną po usuniętym jednym z konkurencyjnych przewodników 

 

  



6 
 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 2 

 

Drzewo jest żywotne, klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 1. W koronie stwierdzono 

obecność około 30% posuszu. Na pniu obecne są niewielkie rany po obciętych gałęziach. Korona drzewa 

lekko podkrzesana. 

 

Fot. 3 Pokrój drzewa - drzewo w środku grupy 

 

Należy podkreślić, że podkrzesania korony, są nieprawidłowym zabiegiem (rys. 1). Powodują 

podniesienie korony, wydłużenie dźwigni pnia, wydłużenie dróg przewodzenia asymilatów i wody  

z solami mineralnymi oraz powstawanie ran, przez które będą wnikać grzyby pasożytnicze powodujące 

rozkład drewna. Jednostronne i inne nieprawidłowe cięcia w koronie wpłynie w przyszłości na zwiększenie 

ryzyka związanego z drzewem. Zabiegi podkrzesywania prowadzić będą do stopniowego pogarszania jego 

kondycji oraz w odległej perspektywie czasu do zwiększania ryzyka związanego  

z drzewem. 
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Ponadto każda rana jest miejscem gdzie wnikają owocniki grzybów pasożytniczych. Niewielkie rany 

są zalewane przez tkankę przyranną. Przyjmuje się, że rana zostanie zalana na drzewach o gatunku  

o słabych zdolnościach kompartymentyzacyjnych kiedy cięcia są nie większe niż 5 cm, na gatunkach 

dobrze tworzących grodzie rany o średnicy do 10 cm. Większe rany niosą za sobą prawdopodobieństwo 

rozwoju grzybów i powstawania wypróchnień, które z kolei zwiększają ryzyko złamania się drzewa. Jest to 

proces trwający lata, jednak nie jest on możliwy do zatrzymania. Z czasem mogą wytworzyć bariery 

kompartymentyzacyjne i odgradzać rozwój grzyba od zdrowego drewna. Drzewa osłabione mają mniejsze 

zasoby do budowania barier i w ich przypadku trudniej jest ograniczyć rozkład.   

 

 

Fot. 4 Nasada korony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.1 Zasada minimalizowania zagrożeń w przypadku drzew stwarzających zagrożenie 

nieprawidłowe 
zabiegi- 
zwiększają ryzyko 

po zabiegach 
zmniejszających  
ryzyko 

drzewo zagrażające 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 3 

 

W koronie obecne około 5% posuszu. Drzewo żywotne, klasę żywotności Rollofa określono na 1. 

Korona jest asymetryczna, niewielka, rozbudowana wysoko i podkrzesana. W koronie widoczne ślady po 

obciętych gałęziach.   

 

 

Fot. 5 Pokrój drzewa-drzewo w środku grupy 

 

 

 



9 
 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 4 

 

Drzewo jest żywotne, klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 1. Pień drzewa jest pochylony. 

Pod nasadą korony znajduje się dziupla o średnicy 30 cm. Od podstawy pnia do nasady korony widoczne 

jest pękniecie mrozowe zalewane tkanka przyranną. Korona rozbudowana jest wysoko. Drzewo jest 

żywotne i cenne.  

 

 

Fot. 6 Pokrój drzewa 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 5 

 

Korona drzewa prawidłowa, zwarta. Na pniu wyciek spowodowany uszkodzeniem wiązek 

przewodzących przez bakterie lub grzyby, nie ma znaczenia dla osłabienia statyki czy żywotności drzewa. 

Drzewo jest bardzo żywotne i cenne, klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 0. Badanie drewna na 

pniu z użyciem drewnianego młotka nie wykazało rozkładu wewnątrz pnia.  

 

 

 

Fot.7 Pokrój topoli 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 6 

 

Korona dębu jest asymetryczna. Stwierdzono bardzo dobrą żywotność drzewa. Na pniu widoczna 

niewielka zarośnięta rana. Na wysokości 8 m stwierdzono obecność pęknięcia w zakorku pomiędzy dwoma 

konkurencyjnymi przewodnikami. Drzewo jest  bardzo żywotne, klasę żywotności według Roloffa oceniono 

jako 0. Badanie drewna na pniu z użyciem drewnianego młotka nie wykazało rozkładu wewnątrz pnia. 

Podobnie jak poprzednie egzemplarze drzewo jest żywotne i cenne. W celu minimalizowania ryzyka 

rozłamania konieczne jest skrócenie wyłamujących się przewodników oraz założenie wiązania sztywnego 

typu boa lub cobra w koronie oraz wiązania przewiertowego sztywnego u nasady przewodników. 

                                                    

Fot. 8 Pokrój drzewa 
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Fot. 9 Nasada jednego z konkurencyjnych przewodników z rozległym pęknięciem – konar wyłamuje się i wymaga 

zastosowania zabiegów minimalizowania ryzyka. 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 7 

 

Stwierdzono bardzo dobrą żywotność drzewa,  klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 0.  

W koronie znajduje się niewielki posusz do 5% jej objętości.     

                              

Fot. 10 Pokrój drzewa 

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 8 

W koronie stwierdzono obecność do 5% posuszu. Na pniu znajduje się duży owocnik żółciaka 

siarkowego (Laetiporus sulphureus). Opis patogenu przedstawiono w tabeli nr 2. W koronie widoczne ślady 

po obciętych konarach. U nasady korony widoczne pęknięcie u nasady jednego z konkurencyjnych 

przewodników. Drzewo ma dobra żywotność, klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 1. Badanie 

drewna na pniu z użyciem drewnianego młotka nie wykazało rozkładu wewnątrz pnia. Nie wolno 

podkrzesywać korony drzewa.   

Należy podwiązać konar z pęknięciem z zastosowaniem wiązań elastycznych typu cobra lub boa.  

W system korzeniowy należy wszczepić mikoryzę. 
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Fot. 11 Pokrój drzewa 

 

Fot. 12 owocniki żółciaka siarkowego u nasady pnia drzewa 
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Fot. 13 Ran po obciętym konarze u nasady korony drzewa 

 

 

 

Fot. 14 Nasada korony drzewa i pękniecie pomiędzy konkurencyjnymi przewodnikami 
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Tab. 2 Charakterystyka grzyba pasożytniczego 

Nazwa łacińska Laetiporus sulphureus  
Nazwa polska żółciak siarkowy 
Najczęstrzy żywiciel dąb, brzoza, robinia, topola, wierzba, lipa, czereśnia, sporadycznie iglaste 

Typ rozkładu  
brunatna zgnilizna 

Atakowana przez grzyb część drzewa  
pień, odziomek  

Cechy charakterystyczne:  
porażenie wiąże się z mechanicznymi uszkodzeniami dolnej i środkowej części pnia. Owocniki pojawiają się  
w górnej części korony. Choroba czasami trwa całe lata, można spotkać również szybki jej przebieg. Zwiastuje szybką 
śmierć drzewa. Zgnilizna rozprzestrzenia się wzdłuż osi w formie walca na znaczne wysokości i powoduje łamanie się 
drzew. Korzenie atakowane są dopiero po zamarciu drzewa.  
Znaczenie:  
atakuje zazwyczaj pień, rzadziej korzenie. Charakterystyczny żółty kolor owocnika, owocniki rosną w grupie.  
W średnim tempie rozkłada drewno, zazwyczaj jest możliwe znalezienie strzępek grzyba pomiędzy kwadratowymi 
fragmentami rozłożonego drewna. Dość łatwy do znalezienia zarówno w lesie jak i na drzewach miejskich 

 

Jak wspomniano powyżej w przypadku opracowywanego drzewa należy wszczepić mikoryzę w jego 

system korzeniowy. Mikoryza odżywi drzewo i poprawi jego żywotność. Należy tu zastosować mikoryzę 

drzew liściastych (borowik, podgrzybek złotawy, muchomor). Są to ektomikoryzowe grzyby symbiotyczne. 

Grzybnia ektomikoryzowa wrasta w korzenie włośnikowe i przez produkcję fitohormonów oraz zasilenie 

ich w wodę z solami mineralnymi stymuluje ich rozwój.  

Korzyści z mikoryzowania:  

• strzępki grzybni powiększają wielokrotnie powierzchnię chłonną i zasięg korzeni włośnikowych,  

• zasięg grzybni w symbiozie z korzeniami drzew może sięgać nawet 300 m 

• grzybnia chroni korzenie drzew przed wieloma patogenami, które prawdopodobnie mają 

problemy z rozbudową własnej grzybni w zdominowanym przez grzyby środowisku 

• niektóre grzyby przyspieszają wzrost korzeni drzew przez wytwarzanie auksyn  

• za pomocą strzępek grzybni drzewa pobierają sprawniej wodę i minerały 

Mikoryza wszczepiona w system korzeniowy drzewa wspomaga funkcjonowanie jego korzeni, zwiększa 

drzewu szanse na zdrowe życie poprzez ochronę korzeni przed patogenami, zwiększa powierzchnię 

chłonną, pozwala na przetrwanie okresów suszy lepiej niż w przypadku drzew ze słabo rozwiniętymi 

mikoryzami. 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 9 

Dąb posiada przerzedzoną, ale regularną koronę z drobnym posuszem. Drzewo jest żywotne, klasę 

żywotności według Roloffa oceniono jako 1. W koronie stwierdzono obecność około 10% posuszu. Na pniu 

u nasady korony owocniki żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Od podstawy pnia do wysokości 3 

m ubytek kominowy. Korona drzewa była lekko cięta.      

                                                          

Fot. 15 Pokrój drzewa 
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Fot. 16 Nasada pnia drzewa i rozległa dziupla 

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 10 

 

Dąb ma bardzo dobra żywotność. Na pniu widoczne są ślady po obciętych konarach. Na wysokości  

2 m do 7 m widoczna dziupla z rozkładem. Od podstawy pnia do wysokości 2 m widoczna również rana bez 

rozkładu zalewana tkanka przyranną. Pod drzewem znaleziono ślady obecności pachnicy dębowej 

(Osmoderma eremita). Jest to gatunek z załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  

i flory) objęty ochroną gatunkową w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 

września 2004 r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220, poz. 2237, z p. 

zm.). Z uwagi na rzadkość występowania chrząszcz został również umieszczony w Polskiej Czerwonej 

Księdze, jako gatunki narażone na wyginięcie (Kategoria VU) (Głowaciński i Nowacki 2004). W postaci 

larwalnej typowy próchnojad, odżywiający się rozłożonym przez grzyby drewnem  z wielu gatunków drzew 

liściastych a wyjątkowo także z drzew iglastych. Gatunek ten uważany jest za relikt lasów pierwotnych. 

Występuje zarówno na nizinach, jak i na pogórzach, zasiedlając ciepłe lasy (starodrzewy)  

z udziałem drzew liściastych, parki, aleje czy pojedyncze drzewa rosnące wzdłuż cieków i zbiorników 

wodnych. Niezbędnym warunkiem występowania gatunku jest obecność starych drzew liściastych, 

tworzących sporej wielkości dziuple z murszejącym próchnem. Owady dorosłe przemieszczają się 
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niechętnie, najczęściej na niewielkie odległości w poszukiwaniu nowych drzew do zasiedlenia. Samica 

składa tylko ok. 30 jaj. Długość cyklu rozwojowego w Polsce trwa 3-4 lata. Dorosłe chrząszcze wylęgają się 

z poczwarek wiosną, pozostają jednak w kokolitach do ciepłych dni letnich i dopiero wtedy opuszczają 

dziuplę. Prowadzą skryty tryb życia, przez co ich bezpośrednie obserwacje są utrudnione (informacja: dr 

inż. Marcin Kadej). 

 

 

Fot. 17 Korona drzewa 

 

Fot. 18 Odchody pachnicy w sąsiedztwie pnia drzewa 
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Fot. 19 Pień drzewa i dziuplą z rozkładem, będącym siedliskiem pachnicy 

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 11 

Żywotność topoli jest dobra, klasę żywotności według Roloffa oceniono jako 1.  

 

Fot. 20 Pokrój drzewa 
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Fot. 21 Korona drzewa 

 

W koronie stwierdzono obecność owocnika żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Badanie 

drewna na pniu z użyciem drewnianego młotka nie wykazało rozkładu wewnątrz pnia, stwierdzono jedynie 

obecność drobnych dziupli. W koronie widoczne jest kilka połamanych gałęzi i jedna sucha. Posusz może 

pozostać w koronie ze względu na brak użytkowania ternu w sąsiedztwie drzewa.  

 

 

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 12 

 

Bardzo piękny okaz drzewa. Żywotność dębu jest dobra, klasę żywotności według Roloffa oceniono 

jako 1. Stwierdzono obecność suchych wierzchołków konarów oraz posusz w koronie drzewa do 5%. Pod 

okapem korony drzewa funkcjonuje parking. Badanie drewna na pniu z użyciem drewnianego młotka nie 

wykazało rozkładu wewnątrz pnia. Należy wszczepić mikoryzę w system korzeniowy drzewa w celu poprawy 

jego żywotności. 
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Fot. 22 Pokrój drzewa 

 

Fot. 23 Nasada pnia drzewa z wieloma konkurencyjnymi przewodnikami 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 13 

 

Od podstawy pnia do wysokości 4 m widoczna rana z dziuplą na pniu. U nasady pnia widoczny owocnik 

żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus). Stan drzewa dobry, żywotność osłabiona. Klasę żywotności 

według Roloffa oceniono jako 2. W koronie stwierdzono obecność posuszu. Należy zdjąć posusz z korony 

drzewa ze względu na sąsiedztwo z drogą oraz zaszczepić mikoryzę w jego system korzeniowy.  

 

 

 

Fot. 24 Pokrój drzewa 
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Fot. 25 Rozległa dziupla i żółciak siarkowy w odziomku pnia drzewa 

 
Fot. 26 Posusz w koronie dębu 
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Fot. 27 Rana na pniu zalewana tkanka przyranną 

 

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur), nr 14 

 

Na pniu ślad po obłamanym konarze. Widoczne są również zakorki pomiędzy konkurencyjnymi 

przewodnikami. Nie stwierdzono oznak rozkładu wewnątrz pnia. Drzewo jest bardzo żywotne, klasę 

żywotności według Roloffa oceniono jako 0. W związku z obecnością konkurencyjnych przewodników  

i zakorków pomiędzy nimi należy powiązać konary drzewa.   
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Fot. 28 Pokrój drzewa 

 

Fot. 29 Nasada korony drzewa z zakorkiem 
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Fot. 30 Korona dębu z wyłamanym jednym z konarów 

 

 
Aleja Kasztanowa – pomnik przyrody nr 14 

Drzewa rosnące przy ulicy Kasztanowej to kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum ) oraz klon 

(Acer sp.) Nazwa tej ulicy powinna być zmieniona na ul. Klonową, ponieważ na 32 drzewa rosnące przy tej 

ulicy – tylko 5 to kasztanowce; pozostałe to klony o obwodzie pnia od 100 do 208 cm i wysokości ok.12 m. 

Nazwa tej ulicy powstała w końcu lat 60 XX w. Wtedy to rosło tu około 20 kasztanowców, ale już wtedy 

była zdecydowana przewaga klonów. 

Tych 5 ocalałych kasztanowców posiada obwód pnia ok. 180-210 cm i wysokość – ok.12 m. 

 

Fot. 31 Drzewa w alei 
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Fot. 32 Widok na Aleję Kasztanową 

 

 

3. Informacje dodatkowe dotyczące utrzymania wszystkich drzew  

 

W dziuplach drzew na terenie opracowania stwierdzono obecność grzybów pasożytniczych oraz 

owadów w tym chronionej pachnicy w dziuplastych drzewach. Owady, szczególnie próchnojady, pełnią 

bardzo ważną funkcję w rozwoju drzewa. Żerują w drewnie zainfekowanym strzępkami grzybni 

pasożytniczej, żywią się częściowo rozłożonym drewnem poprzerastanym strzępkami. Powoduje to 

przerywanie i niszczenie strzępek. Owady pomagają zachować równowagę wewnątrz pnia drzewa – 

przerywają strzępki grzyba i przez to go osłabią. Nawet ślady żerowania ksylofagów na pniu nie maja 

wpływu na żywotność i statykę drzew. Są to szkodniki techniczne żerujące na martwym drewnie. 

Problemem może być infekcja pasożytniczego grzyba i rozkład przez niego powodowany. Nie jest 

możliwe wyeliminowanie grzyba, możliwe jest tylko wzmacnianie żywotności drzewa co pozwoli mu na 

szybsze, skuteczne tworzenie barier kompartymentyzacyjnych. Poza owadami dziuple zamieszkują 

również inne organizmy. W pniu po infekcji grzyba pasożytniczego zachodzi sukcesja naturalna innych 

organizmów, które znajdują tam dom. Są to ptaki, nietoperze, owady pożyteczne jak pszczoły oraz inne 

zwierzęta jak wiewiórki, jeże.  

Posusz w koronach drzew można pozostawiać, lub jeżeli teren będzie użytkowany (np. do celów 

edukacyjnych) można go usuwać po obciążeniu. Suche konary, które mają dużą wytrzymałość 

mechaniczną należy wtedy zostawić, gdyż będą pełniły ważne funkcje wspierające bioróżnorodność na tym 

terenie.  
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Natomiast w przypadku konieczności cieć grubych konarów należy zastosować cięcia postarzające, 

które są prowadzone na wzór naturalnych złamań konarów i gałęzi podczas wichury. Powstają wówczas 

rany szarpane wzdłuż włókien z pozostawieniem licznych, drobnych pęknięć i klinów, stwarzających 

naturalne warunki siedliskowe dla mikro- i makroorganizmów. 

 
Rys. 2 Życie w dziupli 

 
Korony drzew wymagające związania należy powiązać z zastosowaniem wiązań elastycznych typu 

„boa” lub „cobra”.  

 

4. Lista cennych drzew na terenie gminy, które powinny ze względu na swe przyrodnicze, 
krajobrazowe, kulturowe i historyczne względy zostać objęte ochroną w formie pomnika przyrody:  

 
Aleja jesionowo – klonowa w parku Briggsów – 8 drzew w szpalerze (nr 17) z gatunku klon pospolity (Acer 

platanoides) i jesion wyniosły (Fraxinus excelsior).  

 

 
Fot. 33 Widok na aleję drzew 
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Wierzba płacząca przy skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Ks. Bandurskiego 

Drzewo – wierzba biała (Salix alba) rośnie w sąsiedztwie figury i muru. Ma obwód pnia 280 cm, 

wysokość około 12 m. Rozpiętość korony to 7 m. Drzewo ma pokrój strzały i dobrą żywotność.  

 

 

 
Fot. 34 Lokalizacja drzewa 
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Fot. 35 Pokrój wierzby 

 
Fot. 36 Korona drzewa 
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Wierzba biała (Salix alba) Na terenie kościelnym parafii Św. Izydora - Rolnika w Markach rośnie okazały 

egzemplarz wierzby białej (Salix alba). Ma obwód 470 cm, wysokość 15,5 m oraz szerokość korony 18 m. 

Drzewo u podstawy ma rozległą dziuplę po obłamanym przewodniku ze zgnilizną. Na pniu widoczne są 

owocniki czyrenia ogniowego (Phelinus ignarius). Pomimo tego, że drzewo jest pochylone i posiada grzyba 

pasożytniczego może ono jeszcze rozwijać się długie lata. Wymaga jedynie monitoringu i w razie potrzeby 

zastosowania zabiegów minimalizowania ryzyka, przykładowo podparcia pnia.  

 

   

 
Fot. 37 Pokrój wierzby 
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Fot. 38 Badanie z uczniami pnia drzewa z rozległą dziuplą 

 

 

Grupy topoli osiki w sąsiedztwie kościoła  
 

Na terenie kościelnym parafii Św. Izydora - Rolnika w Markach w pobliżu wierzby zlokalizowane są  

4 topole osiki (Populus tremula) o wysokości około 18m. Obwód pni drzew to 285, 265, 230, 215 cm. 

Topola jest naszym rodzimym gatunkiem, który coraz rzadziej wystękuje na terenie Polski w związku  

z powyższym tym bardziej ważne jest aby grupa ta była chroniona.   

 

 
Fot. 39 Grupa topoli osiki (Populus tremula) 
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Dąb szypułkowy (Quercus robur) przy posesji p Jana Preisnera przy ul Krasińskiego. Drzewo ma obwód 

466 cm, wysokość 26 m oraz szerokość korony 26 m. Dąb miął ostatnio lekko skrócone gałęzie. Ma również 

nieznacznie osłabioną żywotność. W ramach zabiegów pielęgnacyjnych należy wszczepić mikoryzę w 

system korzeniowy drzewa.    

 

 
Fot. 40 Korona dębu 
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